
 

Blacklighttoernooi 25 juni 2022 
 
Algemene informatie 
 
Op 25 juni 2022 zal tijdens ons jubileumfeest een 
blacklightvolleybaltoernooi gespeeld worden tussen 12.00 en 15.30 uur. Als je je eerder via 
het aanmeldformulier opgegeven hebt, hebben we je ingedeeld in één van de zes teams. De 
teamindelingen vind je verderop in dit document terug.  
 
Graag willen we je wijzen op aantal algemene regels rondom dit toernooi. 
 

• Je draagt (uit veiligheidsoogpunt) op z’n minst een wit t-shirt of een veiligheidsvestje 
als je je in de zaal begeeft waar het blacklighttoernooi plaats vindt. Let op: 
fluoriserend groene, gele, roze of oranje shirts zijn NIET automatisch goed zichtbaar 
in blacklight.  

• Wanneer je niet speelt of telt, begeef je je niet in de zaal. Dit i.v.m. de veiligheid van 
de teams die wel spelen; 

• Neem zoveel mogelijk eigen fluitjes mee voor het fluiten van wedstrijden; i.v.m. 
corona willen we de kans op besmetting natuurlijk zo veel mogelijk uitsluiten.  

• Martine de Greef is aan het inventariseren wie er eventueel gebruik wil maken van 
een blacklight (make-up/schmink)pakket. De kosten van dit pakket zijn € 60,- en er 
kunnen 20 personen gebruik van maken. Mocht er dus 20 geïnteresseerden zijn, dan 
betaal je per persoon € 3,- om hier gebruik van te mogen maken. Heb je interesse? 
Mail Martine dan even op Martine_leijenhorst@hotmail.com.  

• Er wordt een individuele originaliteitsprijs uitgereikt voor de persoon die er het 
mooist, gekst, opvallendst of origineelst uit ziet. Doe je best!  

• Voor het winnende team van het toernooi hebben we uiteraard ook een fijne prijs 
beschikbaar gesteld.  

• Heb je van tevoren nog vragen voor de organisatie van dit toernooi? Mail dan naar 
pr@volleybalwoudenberg.nl.  
 

  



 

Wedstrijdregels 
 

• Het team dat als eerste genoemd wordt, begint de wedstrijd 
met opslag; 

• Je speelt met z’n zessen, op een regulier volleybalveld.  
• Wisselen met spelers naast het veld gebeurt alleen op het moment dat het 

desbetreffende team opslag heeft; 
• Als de opslag van een team mislukt of het team slaagt er niet in om de bal te 

retourneren of het team maakt enige andere fout, wint de tegenstander de rally met 
één van de volgende consequenties: 
1. Als de tegenstander aan het opslaan was, krijgen zij er een punt bij en behouden 

de opslag;  
2. Als de tegenstander aan het ontvangen was, krijgen zij het recht van opslag én 

behalen daarbij tevens een punt; 
• Tijdens het spelen is de bal pas uit als deze achter/naast de lijn komt. Valt de bal op 

de lijn, is hij in; 
• De bal mag maximaal 3x gespeeld worden door een team, waarna deze bij het 3e 

contact over het net moet; Wanneer de bal 4x wordt gespeeld, is het een fout en 
gaat de service over naar de andere ploeg en krijgt de andere ploeg een punt; 

• Wanneer de bal in het net wordt gespeeld, mag deze binnen de mogelijkheid van 
driemaal aanraken weer door het team worden gespeeld (dit geldt niet bij de service) 

• Er is geen mogelijkheid om time-outs aan te vragen; 
• Winnen is leuk, plezier hebben nog leuker. Omdat we met gemixte teams en dus met 

gemixte niveaus spelen, vragen we je rekening te houden met het niveau waarop je 
zelf speelt. Bovendien brengt volleyballen in het donker de moeilijkheid met zich mee 
de balbaan veel slechter/later te kunnen bepalen, dus sla je tegenstanders niet met 
volle kracht uit het veld.  

• De wedstrijd wordt gewonnen door het team dat de meeste punten weet te scoren; 
• De teller en aanwezige wedstrijdcoördinatoren beslissen te allen tijde bij discussie en 

onduidelijkheden; 
• Puntentelling: 6 punten voor het winnende team bij 2-0 stand, 3 punten bij stand 1-1 

en 0 punten bij stand 0-2. Bovendien houd je het aantal punten per set ook bij en 
schrijf je deze op het formuliertje wat je als scheidsrechter/teller voor aanvang van 
de wedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat (aanwezig in de zaal) komt halen.  

• Na de wedstrijd levert de scheidsrechter/teller de uitslag van de wedstrijd in bij het 
wedstrijdsecretariaat.  

  



 

Teamindelingen 
 
Team A: 
Gemma van Veldhuizen  D2 
Timo van Kampen   H2 
Daan Lokhorst    JC1 
Carina den Ouden   D1 
Zoë Willaarts    D4 
Maria Schmidt   MB1 
Annelieke Eland   JC1 
 
Team B:  
Belle Tempels    D1 
Anne van den Dool   JC1 
Kees Lokhorst    H2 
Anna Sparling    MC1 
Gerdine de Muijnck   D2 
Bertrik Eland    JA1 
Naomi de Leeuw   D3 
 
Team C: 
David Baron    C 
Emma Vermeer   D4 
Marnix de Bruin   H1 
Quinty Snijders   MB1 
Sanne van der Lee   D1 
Merel Blokhuis   D1 
Marc van Dijk    JA1 
 
Team D: 
Jasmijn Gründmann   MB1 
Tom Verloop     H2 
Martine de Greef - Leijenhorst D2 
Cian Konjer    JC1 
Rosemarijn Sturkenboom  D1 
Job Voorburg    H2 
Anne Fleur Boshuis   D4 
 
Team E: 
Lotte Oosterhout   D2 
Justin de Bruin   JA1 
Rebecca van Ginkel   D3 
Irene Hamaker   - 
Christian den Ouden   H1 
Niels Voorburg   H2 
Fleur Magielsen   D1 
 



 

Team F: 
Ellen ten Dam    D3 
Emma van Kampen   D4 
Sjors Graafmans   H2  
Nienke Brouwers   MB1 
Norah Geurs    JC1 mix 
Marjelle van Driel   D1 
Berrie van Kampen   HR 
  



 

Wedstrijden 
 
Veld 1 en 2 zullen duidelijk gemarkeerd zijn. Je speelt 2 x 12 minuten; 
na 12 minuten wissel je van veldkant. Na een wedstrijd van 25 minuten 
gaan de lampen aan en heb je 5 minuten de tijd om klaar te gaan staan 
voor de volgende wedstrijd of uit de zaal te vertrekken als je niet speelt.  
 
Het team wat per wedstrijd grijs gemarkeerd is, verzorgt een scheidsrechter en/of teller. Per 
team wat hier verantwoordelijk voor is, zijn maximaal 2 personen in de zaal aanwezig.  
 

 


